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TERJAMIN KEAMANAN ASET NEGARA - BUPATI MALTENG HARAP

INSPEKTORAT LAKSANAKAN TUGAS DENGAN BAIK

lordbroken.wordpress.com

Guna menjamin keamanan aset-aset negarai khususnya milik Pemerintah Kabupaten

Maluku Tengah (Malteng), maka Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal mengharapkan,

Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dalam hal ini Inspektorat dapat melakukan

tugasnya dengan baik. Hal ini penting dilakukan, lanjut Bupati saat membuka Rapat

Pemutahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Malteng yang

dipusatkan di Balai Rapat Kantor Kementerian Agama Masohi, Senin (12/5).

Bupati menyatakan, hal ini penting untuk dilaksanakan guna mendukung upaya

pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab), serta adanya

kepatuhan atas peraturan peundang undangan melalui sebuah laporan yang baik pada dari

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)ii dilingkup Pemkab Malteng.

Bupati mengakui, sejak bergulirnya reformasi birokrasi, pengawasan sebagai bagian

dari fungsi manajemen, memiliki kedudukan yang tidak kalah penting dari fungsi-fungsi lain

khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga APIP wajib melaksanakan

tugasnya dengan baik, dimana berbagai program maupun kegiatan dapat berjalan dengan

efektif, efisien serta terjaminnya keamanan aset negara, termasuk tercapainya kepatuhan atas

perundang-undangan yang berlaku, serta tersajinya laporan penyelenggaraan pemerintahan

dalam setiap kegiatan dan program pada masing masing SKPD dilingkup Pemkab Malteng.

Sejalan dengan perkembangan zaman, dan lahirnya berbagai regulasi pemerintah

yang ada maka, saat ini sistem pengawasan intern pemerintah sudah mengalami perubahan

yang signifikan. Hal tersebut berarti fungsi pengawasan tidak lagi terkesan reaktif dan

konserfatif, tetapi harus berperan lebih besar lagi yakni, sebagai pemberi peringatan dini,

jaminan kualitas dan wadah konsultasi.

Abua Tuasikal menyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dan

untuk dapat memastikan bahwa tugas tersebut berjalan dengan baik, maka APIP harus terus

meningkatkan kapasitasnya sesuai dengan tuntutan regulasi dibidang pengawasan yang

selalu berkembang secara dinamis. Selain itu, Bupati Malteng juga mengingatkan bahwa,

meskipun pengawasan sudah dilakukan dengan sangat maksimal namun pengawasan tersebut
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tidak akan efektif apabila tidak ada upaya tindak lanjut atas hasil pemeriksaaniii yang telah

dilakukan.

Menurutnya, tindak lanjut pemeriksaan merupakan tolak ukur dari tatanan kegiatan

pengawasan atau pengendalian. Pelaksanaan rekomendasiiv dalam penyelesaian Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan, merupakan langkah dari proses perbaikan, penyempurnaan dan

penindakan yang harus menjadi prioritas bagi auditiv.

Abua Tuasikal berharap, Forum Rapat Pemutahiran Data Tindaklanjut Hasil

Pemeriksaan APIP dapat menjadi media konsultasi bagi auditing, dalam upaya percepatan

penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP baik dari Badan Pemeriksaan Keuangan

(BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal,

Inspektorat Provinsi dan Kabupaten.

Sumber Berita :

Siwalima, 14 Mei 2014

i Aset Negara adalah barang tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan)  dan barang bergerak
(inventaris) yang dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah, dimiliki/dikuasai oleh
instansi pemerintah lembaga pemerintah non departemen, badan-badan, tidak termasuk
kekayaan yang dipisahkan dan bukan kekayaan Pemda (Dari KMK No. 225/1971, KMK No.
350/1994 dan KMK No. 470/1994).
ii Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), organisasi/lembaga pada pemerintah daerah
yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah,
kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
iii Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, tindakan yang dilakukan oleh pihak terperiksa dan
atau aparat Kejaksaan/Kepolisian dalam rangka melaksanakan rekomendasi/saran tindak
yang dimuat dalam Hasil Pemeriksaan BPK.
iv Rekomendasi, saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan
kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
v Auditee/Entitas, kesatuan unit badan atau lembaga (satuan yang berwujud) yang menerima
dan mengelola anggaran dari Pemerintah dan mempertanggungjawabkan anggaran tersebut.
misalnya,  Kesekretariatan Jenderal, Kementerian Negara/Lembaga, LPND, BUMN/BUMD,
Komisi Negara, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).


